ULOTKA INFORMACYJNA O AKTUALNYM ATAKU WSZAWICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
Drodzy Rodzice,
w naszej placówce, w bezpośrednim otoczeniu Państwa dziecka, zanotowano
przypadki wszawicy. Jeśli u jakiegoś dziecka zostanie stwierdzona wszawica,
rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do podjęcia niezbędnego leczenia
i działań kontrolnych. W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do
dokładnego sprawdzenia czystości głowy dziecka, a w razie konieczności do
poddania go leczeniu. Państwa współpraca ma ogromne znaczenie dla
ograniczenia przypadków tej choroby!
Ponadto w dniach od 13 do 17 listopada 2017r. zgodnie ze złożoną przez
Państwo zgodą na objęcie dziecka opieką pielęgniarki szkolnej, zostanie
przeprowadzona kontrola czystości głów dziecka. Kontrola zostanie
przeprowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu.
Informację o ewentualnej konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów
higienicznych skóry głowy zostanie przekazana Państwu telefonicznie
bezpośrednio przez pielęgniarkę szkolną.
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Ważne!
Jeśli pomimo podejmowanych środków ostrożności zdarzy się, że wszy zagnieżdżą się na
głowie dziecka należy jak najszybciej rozpocząć walkę z nimi.
-W tym okresie należy unikać kontaktów z innymi dziećmi, aby zapobiec dalszemu
rozprzestrzenianiu się wszawicy.
-Proszę pamiętać, że należy sprawdzić włosy wszystkich członków rodziny, a w razie
potrzeby zastosować środki dostępne w aptece przeciwko wszawicy. Należy stosować się
dokładnie do instrukcji użycia. Po zastosowaniu odpowiednich środków należy umyć
włosy i wyczesać gęstym grzebieniem.
-Walka z tymi niemiłymi „gośćmi” będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy podejmą ją
równocześnie wszyscy domownicy i osoby z najbliższego otoczenia
-Po przeprowadzonym leczeniu należy pościel, ręczniki, bieliznę, pościel, ubrania itp.
prać w temperaturze 60OC. Często wymieniać ręczniki członków rodziny i wieszać je
osobno. Przytulanki, przedmioty wełniane (płaszcze, czapki itp.) przechowywać przez 2
dni w temperaturze -18OC lub przez 3 dni w zamkniętym worku plastikowym
w temperaturze pokojowej. Dokładnie odkurzyć dywany i meble tapicerowane.
-Kontrola włosów po usunięciu wszawicy powinna być jeszcze powtarzana przez
najbliższe tygodnie.
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